VERRICHTINGSONDERZOEK
REGLEMENT NWPCS

Dit reglement is door de Ledenraad van het NWPCS vastgesteld op 14 november 2021 en treedt in
werking op 4 februari 2022.
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Artikel 1. Begripsbepalingen
1.1
In dit Verrichtingsonderzoek Reglement hebben de begrippen de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten, tenzij hierna uitdrukkelijk anders vermeld.
1.2
In dit Verrichtingsonderzoek Reglement hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:
Centrale Hengsten Keuring betekent de door het NWPCS centraal georganiseerde keuring van hengsten
Hengstenkeuringscommissie betekent de door het Hoofdbestuur samengestelde commissie voor het keuren van hengsten;
NWR betekent Nederlands Welsh Rijpony;
Verrichtingscommissie betekent de in Artikel 6.1 bedoelde door het Hoofdbestuur samengestelde commissie;
Verrichtingsonderzoek betekent het hierna in Artikel 2.1 bedoelde onderzoek;
WPBR betekent Welsh Part Bred Register.
1.3
Verwijzingen naar Artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van het Verrichtingsonderzoek Reglement tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
Artikel 2. Doel en opzet van het NWPCS-verrichtingsonderzoek
2.1
Het doel van het Verrichtingsonderzoek is het testen van de natuurlijke sportaanleg en het
karakter van door de Hengstenkeuringscommissie van het NWPCS aangewezen NWRhengsten of de in het hoofdstamboek ingeschreven WPBR-hengsten die de test vrijwillig
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2.2

2.3
2.4

2.5

ondergaan. Deze kwaliteiten worden getest door de hengsten gedurende verschillende beoordelingsdagen op een centrale plaats en onder gelijke omstandigheden te observeren, op
karakter en stalgedrag te beoordelen, door eigen ruiters en een gastruiter te laten berijden
en door ze te beoordelen tijdens het tonen van de drie basisgangen en springen onder de
man. Alleen van hengsten die over een goed stalgedrag en karakter beschikken, onder de
man ruim voldoende basisgangen tonen en ruim voldoende aanleg tot het leveren van sportprestaties laten zien, kan redelijkerwijs worden verwacht dat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de fokkerij.
Het volledige Verrichtingsonderzoek bestaat uit drie beoordelingsdagen en een tweedaags
eindexamen. De pony wordt gereden door de eigen ruiter, behalve op de derde beoordelingsdag. Dan wordt de pony gereden door gastruiters. De gastruiters worden geselecteerd
door het NWPCS.
De hengst wordt tijdens de drie beoordelingsdagen en het afsluitende tweedaagse eindexamen beoordeeld door de Verrichtingscommissie.
Na afloop van het eindexamen stelt de Hengstenkeuringscommissie het eindoordeel op. Dat
gebeurt in overleg met de Verrichtingscommissie en de vertegenwoordiging van de Foktechnische Commissie. De uitslag wordt aan de Geregistreerde bekendgemaakt. Daarbij
wordt een mondelinge en schriftelijke toelichting gegeven.
De Hengstenkeuringscommissie besluit tot voordracht aan het Hoofdbestuur voor inschrijven van de betreffende NWR hengst in het hoofdstamboek op basis van:
(i)
de beoordeling van het exterieur, zoals plaats heeft gevonden op de Centrale Hengstenkeuring;
(ii)
het advies van de Foktechnische Commissie; en
(iii)
de beoordeling van de hengst door de Verrichtingscommissie.
Bij een positief oordeel vindt de definitieve inschrijving van de hengst in het Stamboek
door het Hoofdbestuur plaats.

Artikel 3. Verplichte deelname NWPCS-verrichtingsonderzoek
3.1
De minimumleeftijd voor NWR-hengsten om aan het Verrichtingsonderzoek mee te kunnen doen is 3 jaar. De aangewezen hengst dient het verrichtingsonderzoek binnen één kalenderjaar na aanwijzing door de hengstenkeuringscommissie af te leggen.
3.2
De nakomelingen van de aangewezen hengst die voorkomen uit dekkingen van het jaar van
aanwijzing, kunnen in het veulenboek in de Hoofdsectie van het Stamboek opgenomen
worden als zijnde een nakomeling van een NWR-stamboekhengst.
3.3
De verantwoordelijkheid voor de training voor en tijdens het Verrichtingsonderzoek ligt bij
de Geregistreerde van de hengst.
Artikel 4. Beoordeling NWPCS-verrichtingsonderzoek
4.1
De Verrichtingscommissie observeert de vorderingen van de hengst gedurende drie beoordelingsdagen en maakt na elke beoordelingsdag een schriftelijk verslag volgens het vigerende protocol. De Geregistreerde van de hengst wordt na iedere beoordelingsdag schriftelijk op de hoogte gesteld van deze beoordeling met eventuele (trainings)adviezen. Na afloop van iedere beoordelingsdag vindt er met elke Geregistreerde een gesprek plaats, waarbij de laatste vorderingen en (trainings)adviezen worden meegedeeld. De voorzitter van de
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Verrichtingscommissie staat de Geregistreerde van de hengst te woord. De inhoud van deze
briefing wordt schriftelijk bevestigd. Na het tweedaagse eindexamen wordt een definitieve
beoordeling gegeven op de volgende onderdelen:
Basisgangen
−
Stap
−
Draf
−
Galop
Aanleg sportprestaties
−
Aanleg als dressuurpony
−
Aanleg als springpony
−
Stalgedrag
−
Karakter
Het stalgedrag wordt tijdens het tweedaagse examen geobserveerd door een door de Verrichtingscommissie aan te wijzen medewerker van de door het Hoofdbestuur aangewezen
accommodatie, die betrokken is bij de dagelijkse verzorging van de hengst. Deze medewerker rapporteert aan de voorzitter van de Verrichtingscommissie. Ook de Verrichtingscommissie zal observaties doen. Op basis daarvan komt de Verrichtingscommissie tot een
oordeel.

4.2

4.3

4.4

Het karakter wordt beoordeeld tijdens de drie beoordelingsdagen en het tweedaagse eindexamen. De beoordeling vindt plaats door de Verrichtingscommissie. Het beoordelen van
het karakter vereist dat de hengst onder het zadel wordt getoond.
Gedurende de beoordelingsdagen zal de Verrichtingscommissie haar bevindingen per onderdeel aangeven met een cijfer tussen 1 – 10, met de mogelijkheid een half punt te geven.
Na afloop van het tweedaagse eindexamen kent de Verrichtingscommissie de definitieve
cijfers aan de hierboven in Artikel 4.1 genoemde onderdelen.
Na de derde beoordelingsdag vindt er een afstemmingsoverleg over de voortgang van de
aanleg van de pony plaats tussen de Hengstenkeuringscommissie en de Verrichtingscommissie. De uitkomst daarvan wordt gedeeld met de Geregistreerde van de betreffende pony.
Na de eerste examendag wordt de Geregistreerde mondeling geïnformeerd over de voorgenomen eindbeoordeling.

Artikel 5. Veterinair onderzoek
5.1
Bij de aankomst op en het vertrek van de locatie waar het eindexamen op stalgedrag plaatsvindt zal de hengst door een veterinair en een lid van de Hengstenkeuringscommissie op
stand geïnspecteerd worden om vast te stellen of de hengst conditioneel voldoende in staat
is aan het examen deel te nemen. De bevindingen worden schriftelijk vastgelegd en dienen
door de Geregistreerde te worden ondertekend.
5.2
Indien de keuring na het examen van het Verrichtingsonderzoek wordt verlaten zonder dat
de stamboekveterinair in de gelegenheid is gesteld de hengst veterinair uit te checken, kan
het NWPCS niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de hengst.
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5.3

Op indicatie van de Verrichtingscommissie kan een hengst nader veterinair worden onderzocht tijdens de beoordelingsdagen en het eindexamen. De kosten hiervan komen ten laste
van de Geregistreerde.

Artikel 6. Benoeming en samenstelling van de Verrichtingscommissie
6.1
De leden van de Verrichtingscommissie worden jaarlijks benoemd door het Hoofdbestuur.
6.2
De Verrichtingscommissie bestaat uit tenminste drie leden:
(a)
Een lid van het NWPCS-jurycorps
(b)
Een lid van de Rijtechnische Commissie
(c)
Een deskundige op het gebied van jureren, rijden en trainen van pony’s, die ook
functioneert in de rol van trainingsleider. Hij / zij is voorzitter van de Verrichtingscommissie.
6.3
De Hengstenkeuringscommissie kan de Verrichtingscommissie gevraagd en ongevraagd
adviseren.
6.4
De voorzitter van de Hengstenkeuringscommissie treedt bij het examen op als woordvoerder van de Verrichtingscommissie.
Artikel 7. Advies Foktechnische Commissie
7.1
De Foktechnische Commissie adviseert, bij monde van een vertegenwoordiger, de Hengstenkeuringscommissie over de fokwaarde van de hengst.
7.2
De Hengstenkeuringscommissie kan tijdens het verrichtingsonderzoek advies inwinnen bij
de Foktechnische Commissie.
Artikel 8. De eindbeoordeling van het Verrichtingsonderzoek
8.1
De Hengstenkeuringscommissie neemt alle beslissingen met betrekking tot het voorstel het
definitief inschrijven als stamboekhengst van de hengsten. De Verrichtingscommissie en
de Foktechnische Commissie adviseren.
8.2
Een onvoldoende voor één van de basisgangen is aanleiding om de hengst niet in te schrijven in het Stamboek van het NWPCS.
8.3
Een cijfer lager dan een 7 voor het karakter, is aanleiding om de hengst niet in te schrijven
in het Stamboek van het NWPCS.
8.4
Indien naar de mening van de Verrichtingscommissie de eindbeoordeling op onderdelen
van het onderzoek onvoldoende is, is de Hengstenkeuringscommissie toch gerechtigd om,
op foktechnische gronden, een hengst voor te dragen voor opname in het Stamboek.
8.5
Aan de resultaten van het Verrichtingsonderzoek zal in het NWPCS-nieuws, de website en
de overige vakpers aandacht worden besteed. De eindbeoordelingsbalk en toelichting op
de verrichting van elke ingeschreven hengst wordt gepubliceerd.
Artikel 9. Inhaalmogelijkheden en herexamen Verrichtingsonderzoek
9.1
Er bestaat de mogelijkheid - vanwege veterinaire redenen - om één gemiste beoordelingsdag in te halen op de geplande inhaaldag. De Geregistreerde dient in dat geval een dierenartsverklaring voor te leggen aan de Verrichtingscommissie.
9.2
Indien een hengst meer dan één beoordelingsdag of de beoordeling door de gastruiters mist,
vervalt de mogelijkheid tot deelname aan het tweedaagse eindexamen.
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9.3
9.4

9.5

Er is GEEN herexamen in hetzelfde kalenderjaar van het Verrichtingsonderzoek.
Indien een hengst NIET slaagt voor het Verrichtingsonderzoek of om veterinaire redenen
het Verrichtingsonderzoek niet heeft kunnen afronden, kan de hengst het daaropvolgende
jaar opnieuw aan het Verrichtingsonderzoek deelnemen. Deelname daaraan wordt gezien
als een herkansing. De hengst doorloopt het gehele Verrichtingsonderzoek volgens protocol. Het exterieur van de hengst hoeft niet opnieuw beoordeeld te worden.
Een hengst kan slechts éénmalig een Verrichtingsonderzoek als herkansing doorlopen.

Artikel 10. Dispensatie deelname (deel van het) Verrichtingsonderzoek
10.1 Gedeeltelijke dispensatie voor het Verrichtingsonderzoek kan worden verleend als de betreffende hengst in Nederland of in het buitenland:
(a)
Een officieel verrichtingsonderzoek van een minimaal vergelijkbaar niveau met
voldoende resultaat heeft gehaald.
(b)
Een hengst vier jaar of ouder is die al heeft gepresteerd in de sport.
10.2 Een verzoek tot gedeeltelijke dispensatie op grond van Artikel 10.1 moet schriftelijk worden gericht aan het Hoofdbestuur van het NWPCS. De Hengstenkeuringscommissie beoordeelt de inhoud van het betreffende Verrichtingsonderzoek en adviseert het Hoofdbestuur.
Het Hoofdbestuur neemt op grond daarvan een beslissing.
10.3 Het is ter beoordeling aan de Verrichtingscommissie of de aangetoonde sportprestaties samen met de getoonde verrichtingen op de eerste beoordelingsdag genoeg overtuigend zijn
om de betreffende hengst een dispensatie te geven voor de tweede en de derde beoordelingsdag. De eerste beoordelingsdag plus het tweedaagse eindexamen zijn en blijven voor
deze hengst dus verplicht.
10.4 De hengst moet in alle gevallen wel deelnemen aan het tweedaagse eindexamen (beoordeling, stalgedrag en karakter). De hengst wordt op de tweede eindexamendag door de eigen
ruiter gepresenteerd. Het springen van het springlijntje is geen verplichting, de Geregistreerde beslist daarover zelf.
Artikel 11. Verzekering
Gedurende het tweedaagse verblijf op de centrale plaats waar het onderzoek op stalgedrag wordt
gehouden zullen de hengsten verzekerd zijn voor brand en uitbraak. De Geregistreerde zal, indien
hij dit noodzakelijk acht, zijn hengst zelf voor al het overige (bij voorbeeld ziekte of ongevallen)
moeten verzekeren.
Artikel 12. Onderzoek Ongeoorloofde Middelen
Bij vermoeden van gebruik van Ongeoorloofde Middelen zoals bedoeld in het Reglement Ongeoorloofde Middelen kan een hengst aangewezen worden voor een onderzoek naar Ongeoorloofde
Middelen, volgens het Reglement Ongeoorloofde Middelen. Daaraan dient de Geregistreerde verplicht medewerking te verlenen. Bij positieve uitslag zijn de kosten van het onderzoek voor rekening van de Geregistreerde. Indien uit het onderzoek blijkt dat een hengst behandeld is met een
Ongeoorloofd Middel zal dit in de Officiële Mededelingen bekend worden gemaakt. Hengsten
waarbij het gebruik van Ongeoorloofde Middelen wordt aangetoond zijn uitgesloten van verdere
deelnamen aan het Verrichtingsexamen en worden niet in het Stamboek ingeschreven.
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Artikel 13. Kosten
13.1 De Geregistreerde betaalt voor deelname aan het Verrichtingsonderzoek een door de Ledenraad vastgesteld bedrag.
13.2 Wanneer een hengst dispensatie heeft gekregen en alleen aan de eerste beoordelingsdag en
de twee eindexamendagen hoeft deel te nemen, betaalt de Geregistreerde naar rato.
13.3 Indien een hengst het Verrichtingsonderzoek als herkansing doorloopt, zijn de kosten daarvan gelijk als zijnde voor de eerste keer het Verrichtingsonderzoek doorlopen.
Artikel 14. Verdere bepalingen
14.1 De hengst die voor het Verrichtingsonderzoek in aanmerking komt, dient te worden voorgesteld door eigen ruiter/amazone. Daarbij dient men rekening te houden met het KNHS
Algemene Wedstrijdreglement t.a.v. harnachement, optoming en het rijden van hengsten.
14.2 Het gebruik van een martingaal en bandages is niet toegestaan.
14.3 Het loswerken tijdens het Verrichtingsonderzoek mag alleen plaatsvinden op de door het
NWPCS aangewezen locatie. De hengst dient te worden voorgesteld met duidelijk leesbare
hoofdstelnummers of nummers op dek, die overeenkomen met de catalogusnummering van
betreffende Centrale Hengsten Keuring, aan beide zijden.
14.4 De Verrichtingscommissie is te allen tijde gerechtigd het Verrichtingsonderzoek op punten
aan te passen indien zij dit voor een individuele hengst, dan wel voor het verloop van het
Verrichtingsonderzoek, nodig acht.
14.5 In alle voorkomende situaties die niet in dit Verrichtingsonderzoek Reglement zijn beschreven en wel direct betrekking hebben op de inhoud en het verloop van het Verrichtingsonderzoek is het Hoofdbestuur gemachtigd een besluit te nemen.
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